
 
 

ROTEIRO PARA CÉLULAS 
PERÍODO DE 27/03/2016 a 02/04/2016 

  
  1)COMUNHÃO - QUEBRA GELO Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.  
Temos uma infinidade de sugestões de Quebra Gelo Gospel na internet: www.mda.com.br; www.google.com.br; www.youtube.com.br 
 
  2)ADORAÇÃO - CÂNTICO Escolha um cântico conhecido. Não deixe de levar o CD e a letra da música para distribuir.    

Você pode também escolher um de seus auxiliares pra fazer isso. 
 

  3)EDIFICAÇÃO - ESTUDO   Ressentimento   -     Mateus 18:23-35 
 
Podemos retirar do texto algumas lições: 
- Aquele que não perdoa  é egoísta, porque recebe o perdão de Deus, porém não está disposto a perdoar.   
O rei perdoou a divida do seu servo. E o que o servo fez com o outro servo que o devia? 
 
- Aquele que não perdoa  exige dos demais uma perfeição que ele mesmo não tem. 
O que o servo que foi perdoado exigiu do seu conservo? 

 
- Aquele que não perdoa  será julgado por Deus, com a mesma vara com a qual está medindo aos demais. 
Qual foi a reação do rei quando soube o que seu servo fez? 

 
Quantas vezes já passamos por situações parecidas? 
Quem não consegue perdoar tem desejo de fazer justiça com as próprias mãos; possui uma angústia profunda; tem sérias 
dificuldades para orar e apresenta espírito e atitudes de irritação. 
As conseqüências de não perdoar são: 

a)    Não recebemos o perdão de Deus   –   Lucas 6:37 
b)    Damos lugar ao Diabo   –   Efésios 4:26-27 
c)    Há impossibilidade de participar da Ceia do Senhor devido a sua situação espiritual 

 
 O que fazer, então? 
 

1) O que fazer quando sabemos que um irmão tem algo contra o outro? 
Devemos fazer o possível  (dentro das nossas possibilidades) para que haja paz entre eles. É de nossa responsabilidade orar pelos 
que vivem em amargura e falta de perdão.   I João 5:16. 
 

2) E quando o irmão tem algo contra mim. O que devo fazer?   Mateus 5:23-24. 
Devemos ir a ele – Ainda que não tenhamos feito nada, não podemos deixar o irmão sofrendo com amargura ou ressentimento. 
Devemos dizer-lhe que o notamos diferente, e, esgotar todos os recursos para resolver nossa situação com esta pessoa e conseguir 
estar em paz com ela. 
 

3) O que devo fazer para conseguir perdoar? 
a) Reconhecer nosso pecado diante de Deus. 
b)    Pedir a Deus que nos ajude a perdoar com o Seu Amor, pois sozinhos nunca conseguiremos. 
c)    Falar com a pessoa com toda a franqueza, com espírito humilde e reconciliador. 
  

Conclusão:     PORQUE DEVEMO PERDOAR? 
                         Devemos sempre perdoar, pois já fomos perdoados lá no calvário, quando Jesus morreu por nós. 
  
 
  4)SERVIÇO - DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS. Certifique-se de que todos da sua célula esteja sendo 

discipulado. Treine novos Líderes. Deixe os visitantes da sua célula bem à vontade. Instrua os membros da célula a não deixar o 
visitante isolado. 
 
  5)EVANGELISMO - Leve visitantes para sua célula. Ore pelos visitantes antes de convidá-los,  assim o Espírito Santo vai 

trabalhando em seus corações.            

http://www.mda.com.br/
http://www.google.com.br/
http://www.youtube.com.br/

